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कारचगल मध्ये अनाथ झालेल्या भारत आणि पाककस्तान मधील सवव मुलाांना समर्पवत. 

अनांत जगाांच्या ककनाऱ्यावर मुले भेटतात.
वर स्तब्ध आकाश

आणि खवळलेलां अशाांत पािी.
अनांत जगाांच्या ककनाऱ्यावर

मुले नाित बागडत भेटतात.

-टागोर 



चिचिबाबा नावाच्या दरू देशात दोन भाऊ राहत होते. एकािां नाव होतां गुरुक, 
आणि दसुऱ्यािां तुरुक. दोघाांिां एकमेकाांवर खूप पे्रम होतां. फक्त एकाि बाबतीत 
तयाांिी भाांडिे व्हायिी. गुरुक होता उजवा-खुरा आणि तुरुक होता डावखुरा. 

गुरुक उजव्या हाताने जेवायिा, आणि उजव्याि हाताने ललहायिा. 
तुरुक डाव्या हाताने जेवायिा, आणि डाव्याि हाताने ललहायिा. 



गुरुकला वाटायिां तो बरोबर आहे, आणि तुरुक िुकीिां वागतो आहे. 
तुरुकला वाटायिां तो बरोबर आहे, आणि गुरुक िुकीिां वागतो आहे. 

कोि बरोबर, कोि िूक यावरून 
तयाांिी वादावादी व्हायिी आणि 
वादातून मारामारी व्हायिी. 

गुरुक तुरुक ला उजव्या हाताने ठोसा 
द्यायिा आणि तुरुक गुरुकला डाव्या 
हाताने बुक्के मारायिा. 



पि तयाांिी भाांडिां लगेि लमटत सुद्धा.

गुरुक आपला उजवा हात 
तुरुकच्या गळ्यात टाके, 
तुरुक आपला डावा हात 
गुरुकच्या गळ्यात घाले 
आणि दोघे हसत, 
बोलत हहांडायला ननघून 
जात. 



वर्व सरली. गुरुक आणि तुरुक मोठे झाले आणि देशावर राज्य करू लागले. तयाांच्यात 
अजूनही भाांडिे, वाद होत, पि तयाांिे एकमेकाांवर पे्रम होते. तयाांच्या राज्यात इतरही 
उजवी-खुरी आणि डावखुरी मािसे होती. गुरुक आणि तुरुक भाांडू लागले की ही 
मािसे सुद्धा आपापसात भाांडू लागत. 



एके हदवशी दोघाांमध्ये खूप कडाक्यािे भाांडि झाले. तया हदवशी टॉमटॉम नावािा 
एक दषु्ट कपटी मािूस तयाांच्या राज्यात भेटीला आला होता. टॉमटॉम म्हिाला, 
"तुम्ही एकमेकाांपासून वेगळां राहहलेलांि बरां!"

तयाबरोबर तयाांच्या राज्यािे दोन तुकड ेकेले गेले आणि मध्ये एक लभांत बाांधली 
गेली. दोन्ही भाऊ वेगळे झाले.



गुरुकच्या राज्यािे नाव पडले चिनचिन आणि तुरुकच्या राज्यािे नाव पडले 
चिनिुन. सवव उजवी-खुरी मािसे चिनचिन मध्ये राहू लागली, आणि सवव डावखुरी 
मािसे चिनिुन मध्ये. तयाांिे पररवार वाढत गेले तसे उजव्या-खुऱ्या मािसाांच्या 
कुटुांबाांमध्ये डावखुऱ्याांिा जन्म झाला,आणि डावखुऱ्या मािसाांच्या कुटुांबाांमध्ये 
उजव्या-खुयाांिाही जन्म झाला. 



टॉमटॉम अधून मधून चिनचिन आणि चिनिुन, दोनही 
राज्याांना भेट द्यायिा. 
"तुरुक पासून जरा जपून राहा," टॉमटॉम गुरुकला 
बजावायिा. 

"तुझ्या रक्षिासाठी मी तुला उजव्या हाताने 
िालवण्यािी अशी खास गलोल देतो." असे म्हिून 
टॉमटॉमने गुरुक कडून गलोलीसाठी बरेि पैसे उकळले. 



"गुरुक पासून सावध राहा!" 
टॉमटॉम तुरुकला साांगे.

"तुझ्या रक्षिासाठी मी तुला 
खास अशी डाव्या हाताने
िालवायिी गलोल देतो." असे 
म्हिून तयाने तुरुक 
कडूनसुद्धा बरेि पैसे उकळले. 



आपल्याला सवाांना माहहत 
आहे, उजव्या हाताने 
िालवण्याच्या आणि डाव्या 
हाताने िालवण्याच्या
गलोलीत काहीही फरक
नसतो. दोन्ही अगदी 
सारख्या असतात. 



आपल्याकड ेगलोल आहे यािा थोडा माज करावा म्हिून गुरुक लभांतीजवळ 
जाऊन तुरुकला गलोल दाखवू लागला. तुरुकने न पाहहल्यासारखां केलां आणि 
स्वतःकडिी गलोल गुरुकला हदसेल अशी धरली. 



कोण्या एका राज्यात सॅमसम नावािा शस्त्र तयार करिारा इसम राहत होता. 
तयाने मोठ-मोठे दगड टाकता येतील अशी अजस्र गलोल गुरुकला र्वकली. या 
गलोलीतून सोडलेल्या दगडाांनी घरे सुद्धा पडू शकिार होती. 



गुरुक फार खुश झाला. 
तो आनांदात बसून हुक्का ओढू लागला. 
हुक्क्याच्या बुडबुडयाांमधून जिू गािांि ऐकू येऊ लागलां!

"गुरक, गुरुक, थोर,
तुरुक एक िोर. "



तुरुकला हे गािां ऐकू आलां. तो चिडला आणि टॉमटॉमकड ेगेला. 
टॉमटॉमने एक नवीन शस्त्र तयार केलां होतां. या शस्त्रािां नाव होतां - "तोफ"!

तोफेमध्ये दारुगोळा भरून, तयासमोर मोठ्ठा लोखांडी गोळा ठेवायिा. दारूला 
आग लावताि स्फोट होई, आणि लोखांडी गोळा लाांब फेकला जाई. 

"हे शस्त्र अनेक घरे उध्वस्त करू शकते, अनेक मािसे मारू 
शकते." टॉमटॉमने हमी हदली. 
तुरुकने टॉमटॉमला खूप पैसे देऊन 'तोफ' र्वकत घेतली. 



दोन राज्याांमधल्या लभांतीजवळ तुरुकने तोफ ठेवली. तोफेिे तोंड 
गुरुकच्या घराकड ेरोखले. 

गुरुकला ऐकू जाईल अश्या आवाजात तुरुक गािां गाऊ लागला. 
"मीि राजा, मीि राजा, वाजवा तुम्ही ढोल. 
"माझ्याकड ेतोफ आणि गुरुककड ेगलोल!"



गुरुकने तुरुकिां गािां ऐकलां. तयाला तोफ म्हिजे काय हे ठाऊक नव्हतां. तो 
ताबडतोब सॅमसमकड ेगेला. सॅमसमने तयाला अजून मोठी तोफ हदली आणि ही 
तोफ खूप घरे आणि मािसे उध्वस्त करेल यािी हमी हदली. गुरुकने बरेि पैसे 
देऊन ती मोठी तोफ र्वकत घेतली. 



पुढे हदवसेंहदवस असांि सुरु राहहलां. 
गुरुक आणि तुरुक, एकमेकाांवर कधी काळी खूप पे्रम करिारे भाऊ, आता 
एकमेकाांिा नतरस्कार करू लागले. 



तयाांिी राज्ये र्वभागिाऱ्या लभांतीजवळ आता एकमेकाांवर रोखलेल्या तोफा, 
बांदकुा आणि शस्त्र हदसू लागली. गिवेश घातलेले उजवे-खुरे आणि डावखुरे 
सैननक लभांतीच्या दोन्ही बाजूांनी सज्ज हदसू लागले. 



शस्त्र,े गिवेश आणि सैननकाांिे पगार यासाठी भरमसाठ पैसा खिव होऊ 
लागला. 
गुरुक आणि तुरुक जसे गरीब होऊ लागले, तसे टॉमटॉम आणि सॅमसम 
श्रीमांत होऊ लागले. 





चिनचिन आणि चिनिुन र्वभागिाऱ्या लभांतीला एके 
हठकािी मोठां भगदाड पडलां होतां. 

मोठ्या मािसाांिां लक्ष नाही असां बघून दोन्ही बाजूिी 
लहान मुलां एकमेकाांबरोबर खेळायला तया भगदाडातून 
ये जा करत. 



मुलाांना अजजबात कल्पना नव्हती, पि चिनचिन आणि चिनिुनच्या 
शास्रज्ाांनी टॉमटॉम आणि सॅमसमकडून सांपूिव राज्य भस्मसात करू शकतील 
असे महार्वनाशक बॉम्ब तयार करण्यािां प्रलशक्षि घेऊन तसे बॉम्ब तयार 
केले होते. 

गुरुकने तयाच्या प्रजेला साांचगतलां, "हा बॉम्ब 
चिनिुन वर पडताि नतथले सगळे लोक मरून 
जातील. एवढी उष्िता तयार होईल, की पथृ्वी 
लोण्याप्रमािे र्वतळू लागेल."

"भले शाब्बास!" चिनचिनिे
लोक चितकारले. 



तुरुकने तयाच्या प्रजेला साांचगतलां, "हा बॉम्ब चिनचिन वर पडताि सगळां 
र्वतळून जाईल. सगळे लोक मरतील आणि आपल्याला त्रास देिारे हे 
उजवे-खुरे लोक नामशेर् होतील. अनेक वर्व नतथे साधां गवत सुद्धा 
उगविार नाही."

"भले शाब्बास!" चिनिुनिे लोक चितकारले. 



मुलाांना हे काहीि समजत नव्हतां. 

सांध्याकाळी चिनचिन आणि चिनिुन, दोन्ही राज्यातली मुलां 
लभांतीतल्या भगदाडाजवळ जमली.  चिनचिनच्या मुलाांनी आपले 
उजवे हात पुढे करून चिनिुनच्या मुलाांिे डावे हात धरले. 

मुलाांना भीती वाटत होती. लोण्यासारखे 
र्वतळिे म्हिजे काय हे तयाांना माहहत 
नव्हत.े 



"आपि र्वतळलो, तर आपल्याला हात उरिार नाहीत, आणि मग उजव्या-डाव्यािा 
भेदि उरिार नाही. आपि सगळे समान होऊ!" चिनचिन मधला ककां ग्शुक म्हिाला. 

"अरे, पि आपि सगळे मरून गेलेले असू." चिनिुन मधली रुक्मा म्हिाली. 
"तसेही आपि मरिारि आहोत. मी तर दोन हदवस उपाशी आहे." एक लहान मुलगा 
म्हिाला. तो  चिनचिन मधला होता का चिनिुन मधला हे कोिालाि ठाऊक नव्हतां. 



गुरुक आणि तुरुकला आपल्या घराांच्या णखडक्याांमधून मुलाांिा जमाव हदसला. 
मुलाांना पकडायला सैननक धावले, पि दोन्ही भावाांनी सैननकाांना थाांबवले.

दोघे भाऊ घरातून बाहेर आले, आणि लभांतीच्या दोन्ही बाजूांना, भगदाडाजवळ 
उभे राहून एकमेकाांकड ेपाहू लागले. 



अनेक वर्ाांनी ते एकमेकाांना पाहत होते. 
एकमेकाांकड ेबघताना तयाांना जुने हदवस आठवले. ते एकत्र राहायिे, एकमेकाांवर पे्रम 
करायिे ते हदवस. 
"हे आपि काय करून बसलो!" दोघाांच्या डोळ्यात अशू्र उभे राहहले. 
गुरुक आणि तुरुकने हात पसरून एकमेकाांना कवेत घेतलां. 
"सगळी हतयारां, शस्त्र टाकून देऊ, आणि पूवीसारखे एकमेकाांबरोबर राहू," तयाांनी 
ठरवलां. 

मुलाांिा आपल्या डोळ्याांवर र्वश्वासि 
बसेना. आधी मुलां घाबरली, पि
दोन्ही भावाांना एकत्र आलेले पाहून 
हसू लागली, मोठ्यानी, मोकळेपिानी 
हसू लागली. 
दोन्ही बाजूिे लोक सुद्धा हसू लागले 
आणि.... 



हातात घेऊन हात 
जवळ आली मुले. 
नािू लागली गाऊ लागली 
हसू लागली मुले. 



छोटे मोठे सववचि जमले
हसत गाऊनन नािू लागले
द्वेर् नालशला, अशू्र पुसले 
पे्रमािी फुलली फुले!



“मी पे्रम करायिां असां ठरवलां आहे. 
द्वेर्ािां ओझां मला पेलत नाही.”

माहटवन लुथर ककां ग




